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§ 147
Godkännande av investeringsprojektet Batterivägen,
ombyggnad. KS 2014-219

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt Batterivägen, ombyggnad med en
projektbudget på 1 000 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut TKN 2014-04-16 § 21.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet Batterivägen, ombyggnad.
I årets investeringsplan finns 1000 tkr avsatta för ombyggnad av Batterivägen med en ny
gång- och cykelväg och en utökad vändplats, samt en ombyggnad av Arvidstorpsvägen
med en gång- och cykelväg som sammanlänkar de befintliga gång- och cykelvägarna.
Investeringsprojektet har beteckningen bearbetning.
Kommunen har beviljats medfinansiering från Trafikverket om dessa färdigställs under
2014, varför projektet bör påbörjas snarast.
Projektering av projektet är inte gjort och därför finns heller ingen preciserad
kostnadsberäkning. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att de totala medlen i projektet
räcker för de planerade åtgärderna.
Ekonomi
I investeringsplan 2014-2018 är 1 000 tkr avsatta för projektet. Avsatta medel bedöms
täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för investeringen är beräknad till 60 tkr och
avsatt i budget.
Övervägande
Projektet Batterivägen, ombyggnad är i investeringsplan 2014-2018 belagd med
anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av
kommunfullmäktige före genomförande.
Yrkande
Jan Dickens (S) yrkar bifall på liggande förslag.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2014-05-13

Forts. § 147
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2014-05-16 och anslaget samma dag.
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Bearbetningsförslag Batterivägen, ombyggnad. Dnr TKN 2014/27
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Tillstyrka ombyggnad av Batterivägen och Arvidstorpsvägen till en egen utgift av 1 000
tkr.
2 Överlämna nedanstående till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Investeringsplan 2014-2018
Trafikverkets beslut om medfinansiering dnr TRV 2013/58733, TKN 2013/57
Detaljplan för kv Bilen m fl Dnr KS 2011-228

Sammanfattning av ärendet
I kommunens investeringsplan finns 1000 tkr avsatta till ombyggnad av Batterivägen med
en ny gång- och cykelväg och en utökad vändplats, samt en ombyggnad av
Arvidstorpsvägen med en gång- och cykelväg som sammanlänkar de befintliga gång- och
cykelvägarna. Investeringsprojektet har beteckningen bearbetning.
När kommunen ansökte om medfinansiering 50/50 av trafiksäkerhetsprojekt hos
Trafikverket var investeringsplanen inte antagen. Stadsbyggnadskontoret ansökte om
medfinansiering för ombyggnad av korsningen Strandvägen/ Hertings allé, detta projekt
ströks under budgetarbete. Stadsbyggnadskontoret reviderade ansökan till Trafikverket och
ansökte istället om medel till Batterivägen och Arvidstorpvägen vilket beviljades.
Medfinansieringen gäller för 2014 och projektet måste slutredovisas till Trafikverket i år.

Ekonomi
I kommunens investeringsplan 2014-2018 finns 1000 tkr avsatta till ombyggnad av
Batterivägen. Trafikverket har i beslut med dnr TRV 2013/58733 beviljat
medfinansieringsbelopp till åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator med
500 tkr för gång- och cykelbana längs Batterivägen samt 400 tkr för gång- och cykelbana
längs Arvidstorpsvägen. Kommunens utgift beräknas till 1 000 tkr

Övervägande
Då kommunen har beviljats medfinansiering för utbyggnad av gång- och cykelbana längs
Batterivägen och Arvidstorpsvägen om dessa färdigställs under 2014 med totalt 900 tkr,
bör projektet påbörjas snarast. Projektering av projektet är inte gjort och därför finns heller
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ingen preciserad kostnadsberäkning. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att de totala
medlen i projektet räcker för de planerade åtgärderna.

Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Linda Larsson
Katarina Löfberg
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